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Kateřina Špačková
(autorka obálky)

Narodila se 30.12. 1990 v Zábřehu na Moravě 
a bydlí v Červené Vodě poblíž Králík. Studovala 
Gymnázium v Králíkách a v roce 2006 přestoupila 
na čtyřleté studium na Střední průmyslové škole 
v Šumperku.

Pro obor Propagační grafi ka se rozhodla kvůli 
svým zájmům, kterými jsou především malování 
a kreslení. Dalšími jejími zálibami jsou skautování, 
turistika, cestování, hudba, zábava a život.

Letošním rokem končí její studium na střední 
škole a ráda by pokračovala ve svém oboru i na 
vysoké škole. Když se zadaří, tak ve Zlíně nebo 
v Ostravě.

Krásné prožití vánočních svátků 
a vše nejlepší v novém roce 2010, 
který bude opět nabitý kulturními 
událostmi, přeje všem čtenářům 
redakční rada Kulturního života Šumperka.
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LETOŠNÍ OBÁLKA DÁVÁ PŘÍLEŽITOST MLADÝM GRAFIKŮM
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Projekt návrhu hlavičky a obálky Kulturního života Šumperka - projekt, který vám tímto před-
stavujeme - se nachází stále ve fázi vzniku. Svým způsobem je starý jen několik týdnů a stále 

dozrává. Vážně na něm pracujeme poměrně krátkou dobu, poněkud déle se uvažovalo o tom, jak jej 
vůbec uskutečnit. V této chvíli se neví, kdo (a jakým způsobem) se na něm bude podílet - jistá je snad 
jen hlavička, neboli základní grafi cká podoba přebalu Kulturního života. Zhruba v této podobě 
bude tento měsíčník přicházet do rukou svých čtenářů po celý rok 2010.

Jak tento projekt charakterizovat, co je jeho 
cílem? Má být příležitostí pro studenty 4. roční-
ku oboru propagační grafi ka při VOŠ a SPŠ, má 
být do jisté míry arénou, v níž začínající grafi -
ci osvědčí (jak jinak!) své dosavadní zkušenosti 
a vyzkouší si, co práce grafi ka obnáší. Projekt je 
jistě příležitostí i pro Kulturní život - dává mu 
zaskvět se v nové, zatím nepoznané podobě, přes 
svůj zasloužilý věk získává Kulturní život rysy 
„mladé“ progresivní tiskoviny. Během roku 2010 
budou na obálkách Kulturního života defi lovat 
kulturní a společenské akce, určující ráz jednotli-
vých období roku či jednotlivých měsíců, to vše, 
jak doufáme, v originálním pojetí našich studen-
tů. Ti, kteří dostanou tuto příležitost, se teprve 

hledají, již teď je však z čeho vybírat. Studentům, 
jejichž práce (grafi cké návrhy, kresby a jiné) bu-
dou Kulturním životem použity, chceme v kaž-
dém čísle věnovat alespoň krátký životopisný 
medailonek.

Věříme, že vás náš projekt zaujme, že splní, 
co si od něj slibujeme. Chtěli bychom, aby našel 
svůj ohlas i na jiných místech šumperské kultur-
ní produkce. Doufáme, že přispěje i ke změně 
pohledu na práci grafi ckého designéra - práci 
zdlouhavou, plnou slepých uliček, přesto však 
nedoceňovanou. A doufáme, že se díky projektu 
zapíší naši studenti do povědomí kulturní veřej-
nosti jako ti, kteří jí „měli co říci“. 

 Za VOŠ a SPŠ Radek Orel a Pavla Jarmarová

ZAČÁTKEM ROKU VYJDOU DO ULIC TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI

Již tradičně zahájí nadcházející rok v Šumperku a okolí Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Cha-
rita Šumperk. Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 2. a 10. lednem, aby přinášeli do 

všech domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především 
na pomoc nemocným, han-
dicapovaným, se-
niorům, matkám 
s dětmi v tísni 
a dalším jinak 
sociálně potřeb-
ným skupinám 
lidí žijícím ze-
jména v děkanátu 
Šumperk. Část výnosu 
je pak určena na humanitární pomoc 
do zahraničí. Jen loni se v šumperském 
děkanátu vykoledovalo 583 308,50 Kč, 
přičemž podíl, který byl ur-
čen pro využití Charitou 

Šumperk, činil 338 319 Kč. Tato fi nanční částka 
byla použita na za-

koupení nového 
automobi lu 
do Charitní 

pečovatelské 
služby, na pod-
poru činnosti 

Poradny pro 
ženy a dívky, na rozšíření 
sortimentu kompenzačních a re-
habilitačních pomůcek a na pří-
mou pomoc občanům v hmotné 

nouzi.
 M. Vychopeňová, 
 Charita Šumperk
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Netradiční, umělecky laděný pohled na Šumperk nabízí fi lm, který si letos nechala natočit místní 
radnice. Ve snímku, jenž vznikl „v dílně“ šumperské společnosti VISTAFILM, nechybějí záběry 

mapující historii i současnost města na „Krásném vrchu“, dobové hrané scény, ani pohledy z ptačí 
perspektivy. V prodeji by se měl objevit začátkem příštího roku. Lidé si ho budou moci koupit na 
DVD nosičích, případně i ve vysokém rozlišení na discích Blu-Ray.

Snímek nazvaný Šumperk není klasickým 
propagačním filmem. Historie se v něm pro-
líná se současností, oko kamery přibližuje zají-
mavosti či možnosti kulturního i sportovního 
vyžití. „Nechtěl jsem, aby šlo jen o sled pěk-
ných obrázků, ale aby film vyvolal také emo-
ce. I proto jsme do něj vsadili hrané scény,“ 
říká majitel společnosti VISTAFILM, režisér 
a střihač v jedné osobě Luboš Hlavsa a vzápětí 
přiznává, že natáčení pro něj coby Šumperana 
bylo téměř srdeční záležitostí. „Byla to velká 
výzva. Ačkoliv jsem během posledních pěti let 
natočil pro Českou televizi asi sto padesát do-
kumentů, tohle bylo mnohem těžší. Chtěl jsem 
mít z hotového díla dobrý pocit, takže jsme 
přípravě i natáčení věnovali hodně času,“ při-
znává Hlavsa. V konečné fázi se tak podle něj 
vybíralo z více než pětadvaceti hodin záznamu, 
což představuje asi dva a půl tisíce záběrů.

 „Najednou jsem viděl Šumperk jinýma oči-
ma. Zatímco v roce 1994, kdy jsme pro radnici 
připravovali pravidelné vysílání Studia S, to 
bylo město šedivé, špinavé a umolousané, dnes 
je úplně jiné. Snažili jsme se tuto proměnu za-
chytit,“ podotýká režisér. Ten například kvůli 
svítání trávil „volné“ chvíle mezi třetí a pátou 
ranní na Bludovském kopci i s kameramanem 
jenž absolvoval také natáčení v oblacích. 

Scénárista Petr Konupčík postavil film 
o Šumperku na propojení historie a součas-
nosti. Zmíněny jsou nejdůležitější události, 
počínaje získáním horního práva přes šum-
perský sjezd zástupců moravských a slez-
ských stavů v roce 1490, rozkvět za Žerotínů, 
vykoupení z poddanství až po počátky textil-
ního průmyslu či stavební rozvoj, díky němuž 
získalo město přízvisko Malá Vídeň. Zachyce-
ny jsou ovšem i temné stránky dějin, zejména 
v období 17. století - obsazení města švédský-
mi vojsky, požár v roce 1669 a nechvalně pro-

slulé čarodějnické procesy. Právě tyto smutné 
události ožívají v hraných scénách, v nichž se 
vedle skupiny Magna Moravia objevují i ně-
kteří šumperští herci. „Pro dokreslení atmo-
sféry jsme použili i záběry z filmu Kronika 
strachu, který jsme před lety natočili a jenž se 
zabývá procesy s čarodějnicemi,“ upřesňuje 
tvůrce filmu. 

Vizuální dojem z filmu umocňuje hlas Al-
fréda Strejčka, který namluvil komentář. „Jeho 
jméno mě hned napadlo. Dělali jsme spolu 
Bitvy o českou duši pro Českou televizi a on 
velmi rád na Šumperk vzpomínal. Potěšilo mě, 
že nabídku číst komentář přijal,“ prozrazuje 
Hlavsa. DVD s téměř dvacetiminutovým sním-
kem bude sloužit nejen k propagaci města, ale 
začátkem nadcházejícího roku si ho budou 
moci koupit zájemci z řad veřejnosti. Cenu by 
měli šumperští radní stanovit začátkem ledna. 
Kromě češtiny budou na disku i verze v něm-
čině, angličtině a polštině. „DVD tak může 
být vítaným dárkem při cestách do zahraničí,“ 
soudí režisér. -zk-

Film o Šumperku vznikl „v dílně“ šumperské společ-
nosti VISTAFILM. Režie a střihu se ujal Lubomír 
Hlavsa.  Foto: -zk-
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OŽILI NEBOHÉ ČARODĚJNICE A BOŽÍ INKVIZITOŘI

O čarodějnických procesech v 17. století slýchala od dětství. Nyní se je snaží přiblížit čtenářům ve 
věku starších školáků. Temné období dotýkající se nejen Šumperka popisuje Vladimíra Krejčí 

nikoliv traumaticky, ale s nadhledem a humorem, který pravdivé události, jež nejsou vůbec k smí-
chu, doprovázejí. Řeč je o nejnovějším přírůstku ediční řady Děsných dějin nakladatelství Egmont, 
který autorka pocházející ze Šumperka nazvala Nebohé čarodějnice a boží inkvizitoři.

„Náhodně jsem před časem narazila na jednu 
knížku z té edice a moc mě pobavila. Koupila jsem 
si další a napadlo mě, že téma čarodějnických 
procesů je pro „Děsivky“ ideální. Oslovila jsem 
proto s tímto návrhem nakladatelství,“ prozradila 
Vladimíra Krejčí, která začala na knize pracovat 
loni v listopadu. Přestože neblaze proslulé období 
šumperských dějin znala z dob studií na Gymná-
ziu, kdy navštěvovala historický kroužek Františ-
ka Spurného při místním muzeu, a později o něm 
psala jako redaktorka, musela nastudovat řadu 
materiálů. Počínaje publikacemi již zmíněného 
Františka Spurného, který byl největší kapacitou 
na procesy na Šumpersku, a historika Drahomíra 

Polácha přes Vlastivědné zajímavosti až po články 
v Severní Moravě či Kulturním životě Šumperka.

„Toto temné a velmi traumatizující téma, spoje-
né s mučením a popravami, jsem vždycky chápala 
a později i sama zpracovávala do článků takzvaně 
seriózně. A najednou se objevila možnost jiného 
úhlu pohledu. Určitým způsobem jsem se tak 
zbavila komplexu z dětství, kdy ve mně čaroděj-
nické procesy vyvolávaly hrůzu a nevěděla jsem, 
co si mám o nich myslet,“ přiznala autorka. Nej-
těžší při psaní knihy tak podle ní bylo nepřekročit 
hranici mezi nadsázkou a krutostí. „Mělo to být 
zábavné, ale ne cynické, aby čtenář neměl noční 
můry. A nesměly samozřejmě chybět stoprocent-

Autorka i ilustrátor pokřtili knihu mlékem, neboť je určena dětem. Ty samozřejmě při autogramiádě 
v pátek 4. prosince nechyběly.  Foto: -zk-
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při vyučování,“ popsala Krejčí a dodala, že navíc 
bylo potřeba dodržet určitou formu „přesazenou“ 
z Anglie, kde tato edice vznikla. V knize proto čte-
nář narazí na různé vyprávěcí prostředky, včetně 
fi ktivních deníků, dopisů nebo kvizů, takže ne-
hrozí případné „usnutí“ nad rozečteným textem. 
Přitažlivost pak zaručují i ilustrace, které mají 
mnohdy formu komiksu. Jejich autorem je výtvar-
ník Václav Roháč.

„Znala jsem Pohádkovou vlastivědu a po po-
radě s ředitelkou knihovny Zdeňkou Daňkovou 
jsem se na Vaška obrátila. Výsledek předčil veške-
ré moje očekávání. Nadchl mě jeho zápal a osobní 
zaujetí. I proto mě mrzí, že se do knihy nedostaly 
všechny obrázky,“ řekla autorka knihy. Současně 
podotkla, že v každém obrázku je skrytý vtip, kte-
rý člověk na první pohled neodhalí.

„Práce na ilustracích mě opravdu bavila, i když 
nebylo jednoduché udržet vyváženost mezi legrací 
a cynismem. Bylo to hodně hranaté a ostré období, 
které jsem se snažil zbrousit dětskými prostředky. 
Jestli se mi to povedlo, poznáme až z reakcí čte-
nářů,“ sdělil Václav Roháč, který během kreslení 
obrázků nastudoval množství dobových reálií. 
„Myslela jsem, že se Václav bude řídit podle mých 
scénářů, ale on šel do hloubky. Neustále mě ata-
koval dotazy, jak vypadal Boblig a Lautner, jaké se 
nosilo oblečení, jaká byla v té době architektura. 
Občas mě zaskočil a když jsem nebyla schopná 
odpovědět, pustil se sám do bádání,“ prozradila 
na kreslíře Vladimíra Krejčí, jejíž jméno není pro 

čtenáře Kulturního života Šumperka vůbec ne-
známé. Před lety totiž v redakci tohoto měsíčníku 
pracovala. Text a foto: Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Knihu Nebohé čaroděj-
nice a boží inkvizitoři si mohou zájemci koupit 
v knihkupectvích nebo objednat na internetu na 
adrese www.egmont.cz. 

Vladimíra Krejčí a Václav Roháč podepisovali kni-
hu během autogramiády. Ilustrátor vpisoval před 
své jméno přání: „Co nejméně inkvizitorů.“

V čarodějnických kostýmech dorazili do knihovny 
žáci z 5C ze školy v ulici Dr. E. Beneše. Tato tří-
da je doslova „raritou“ - všech šestadvacet dětí je 
v knihovně zaregistrováno.

Autorem dvou stovek ilustrací, které vtipně dopl-
ňují text, je místní výtvarník Václav Roháč.
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Pravidelným návštěvníkům Státního okresního archivu v Šumperku, ale i ostatní veřejnosti sdě-
lujeme, že v listopadu vyšlo v pořadí již třetí číslo sborníku Státního okresního archivu. V jeho 

obsahu je možné nalézt stejně jako v předchozích ročnících  nejdůležitější informace o činnosti šum-
perského archivu, dozvědět se postupně o jeho historii. Čtenář je též průběžně informován o aktuál-
ně uspořádaných fondech, tedy celcích archiválií jednoho původce. Letos byl takto představen fond  
Střední odborné učiliště zemědělské zahradnické Zábřeh.

VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO 
SBORNÍKU STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V ŠUMPERKU

V pravidelné rubrice „Seznamte se s fondem“ 
představuje ředitelka archivu Hana Jarmarová pí-
semný materiál dvou fondů Národních výborů pro 
severní Moravu v Šumperku 1918-1928 a v Zábře-
hu 1918-1919, jejichž dokumentace, byť dochovaná 
pouze zlomkovitě, je důležitou výpovědí počátků 
vzniklého československého státu na území s českým 
a německým obyvatelstvem. Fotografi emi a výňatky 
z textu přibližuje stejná autorka v rubrice „Převzali 
jsme do archivu“ kroniku TJ Sokol a Hlavní knihy 
Občanské besedy Rudolf v Rudě nad Moravou. 

Titul „Ohlédnutí za výstavou“ je ve sborníku vě-
nován obsahu každoročních výstav v šumperském 
archivu konaných od roku 2001. V roce 2008 byla 
výstava vytvořena výběrem písemností, plakátů a fo-
tografi ckého materiálu ze dvou archivních fondů: 
Tělocvičný spolek německý Turnverein Šumperk 
a Tělocvičná jednota Sokol Šumperk. 

Sborník dává prostor i autorům z řad odborníků 
a pamětníků. O nejstarší pečeti Úsova  píše Karel 
Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě. Dějiny 
školství v Jestřebí zprostředkovali Zdeněk Kašpar 
a Jan Solník. V rubrice „Vzpomínky“ je panem Jaro-
slavem Březinou, historikem železnic, odhalen neleh-
ký osud odbojáře a železničáře Jana Opletala, rodáka 
z Bludova.  

O kuriózních domovních znameních sídlištních 
domů v Šumperku, postavených v letech 1939-1941 
po začlenění pohraničí do „Říše“, se dovídáme v člán-
ku Zdeňka Gáby. Část sborníku je věnována zajíma-
vým kronikářským zápisům. Do letošního vydání byl 
vybrán zápis z kroniky české obecné školy v Horní 
Rudě o leteckém neštěstí v roce 1924 u Rudy nad 
Moravou.

Na pokračování vycházejí ukázky vyprávění ná-
rodopisné sběratelky a spisovatelky Anežky Šulové 
v nářečí z okolí Hostic.

Ve „Zprávách“ na závěr referuje Irena Jonová 

o spolupráci studentů Střední odborné školy v Te-
menici a Státního okresního archivu v Šumperku při 
realizaci středoškolského projektu „Rozvoj společen-
skovědních kompetencí žáků středních škol“. Popisu-
je, jak studenti po  úvodní besedě a prohlídce archivu 
sami začali iniciovat schůzky a porady s odbornou 
archivářkou Janou Morávkovou. Pomocí učitelů a ar-
chivářů byl studentům zpřístupněn archiv jako insti-
tuce, v níž může své znalosti při bádání soukromém 
či odborném uplatnit každý.

Sborník je k dostání přímo v šumperském archi-
vu v ulici Bří Čapků a v Regionálním a městském 
informačním centru v šumperském muzeu.   

 Jana Veberová

Nový archivní sborník je k dostání přímo v šum-
perském archivu a v Regionálním a městském in-
formačním centru v muzeu.  
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Starý zimní snímek zobrazuje někdy kolem 
roku 1920 prostor na konci dnešního Husova ná-
městí (tehdy Am Glacis - Koliště), vpravo začátek 
Okružní ulice (Krapfengasse - Koblížková), most 
přes Temenec a za ním křižovatku ulic Vanču-
rovy (Waisenhausgasse - Sirotčí) a  Havlíčkovy 
(Kunzengasse - Kuncova). Vpravo se tyčí barokní 
sousoší Nejsvětější Trojice, které stálo původně 
v křižovatce ulic Gen. Svobody a Langrovy (před 
budovou České pošty) a asi koncem 60. let mi-
nulého století bylo přemístěno do Jiráskových 
sadů. Přes potok vedl prostý dřevěný most, který 
tehdejší dopravní frekvenci stačil. Vlevo vidíme 
část objektu, v němž byl od roku 1896 dívčí si-
rotčinec, postavený díky štědrosti Marie Wichte-
lové, podle které byla v roce 1905 pojmenována 
dnešní Žerotínova ulice.

Nejzajímavější objekt je uprostřed fotografi e. 
Říkalo se mu „Zámeček“. Byl to jednoposcho-

ďový obytný dům s valbovou střechou, k němuž 
patřily hospodářské budovy, takže se jednalo 
o zemědělskou usedlost, která dostala popisné 
číslo 189. Z běžně dostupných pramenů můžeme 
sledovat majitele usedlosti od roku 1776, kdy pa-
třila Johannu Bretschneiderovi, asi od roku 1784 
rodině Rosnerově, v roce 1803 je uváděn krejčov-
ský mistr Simon Walter a v průběhu 19. století na-
příklad rodina Leiferova a Johnova. Na počátku 
20. století patřil dům obchodníkovi se zeleninou 
Franzi Kasparovi, který ji vozil s manželkou Jose-
fou až do Olomouce. V době, kdy byla pořízena 
fotografi e, držel dům obchodník Müller. Objekt 
dost výrazně zasahoval do Havlíčkovy a Vanču-
rovy ulice, která se v té době rychle zaplňovala 
novými budovami. 26. ledna 1928  v domě pro-
pukl požár. Vzňala se stropnice, shořela střecha 
a objekt byl poničen tak, že musel být odklizen.  
 Pokračování na str. 8

Dnešní Proměny ukazují, jak se změnil prostor u stávajícího Husova náměstí. Zimní snímek pochází 
z doby kolem roku 1920, druhý snímek pak zachycuje vzhled lokality po požárku tzv. Zámečku v roce 
1928. Obě staré fotografi e pocházejí ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku.
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 Foto: D. Polách
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Zajímavý je název „Zámeček“. Důvod pro 
toto označení se mi nepodařilo zjistit. Neuvá-
dí ho ani zakladatel šumperského muzea Hans 
Hönig ve svých proslulých sešitech, v nichž po-
pisuje šumperské domy. Nejednalo o nějakou 
mimořádnou stavbu. Například sousední Dit-
trichův dvůr (stával zhruba v místech objektu 
Metry) měl mnohem větší a honosnější obyt-

nou budovu. Možné vysvětlení se nabízí v pů-
vodu Kuncovy ulice (Kunzengasse), která má 
svůj původ ve vesnici Kunzendorf, jež s největší 
pravděpodobností existovala již před založením 
města Šumperka. Je možné, že v těchto místech 
stávalo fojtství, které původně vynikalo nad 
ostatní zástavbou vesnice a někdy v 16. století 
mu začali lidé říkat „Zámeček“. To je však pou-
ze hypotéza.     -ách-

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ZVE NA NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HÁJ

Klub českých turistů v Šumperku srdečně zve všechny zájemce ke 44. novoročnímu výstupu na 
Háj. Rozhledna bude v pátek 1. ledna otevřena v době od 9 do 15 hodin.

V pátek 1. ledna budeme mít již tradičně příle-
žitost k setkání s přáteli, k novoročním přípitkům 
a popovídání. Naše těla se zbaví „vánočních ka-
lorií“ a odměnou za výstup bude účastnický list 
s příležitostným razítkem. Určitě rádi přispějeme 
nevidomým dětem na konto Světluška a odnese-
me si novoroční čtyřlístek pro štěstí.

A pokud první den příštího roku zůstane slun-
ce za mraky a z rozhledny bude vidět jen bílá, 
neprostupná mlha, nebude nám to vůbec vadit. 
Budeme vnímat majestátní klid přírody, teplo 
lidské soudržnosti a budeme vědět, že naše město 
tam dole žije, nadechuje se a svátečně odpočívá. 
Tak neváhejte a přijďte. M. Šajnohová

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 7. ledna od 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.   Vstupné 40 Kč

Sobota 9. ledna od 14 hodin     
Ples seniorů
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 12. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Sobota 16. ledna od 14 hodin        
Ples Městského svazu DIA
Hraje Mirox.   Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 21. ledna od 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.   Vstupné 40 Kč

Úterý 26. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 
12 hodin
Mateřské centrum

Každou středu vždy od 14.30 do 16.30 hodin
Mateřské centrum

Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu důchodců 
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna  
 Vstup volný

Každou středu od 10 do 11 hodin v Klubu důchodců
Aktivity pro seniory: Trénování paměti   
 Vstup volný

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro děti od naro-
zení do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.
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Jiří Jílek/Sochy, kresby, obrazy  
    
Další, už šestnáctý ročník souvislé linie výstav, 

rámcově vymezený pracovním názvem „Mimo 
proudy“, příznačně otevírá výstava soch, dopro-
vodných kreseb a maleb Jiřího Jílka (24.1. 1925- 
14.6. 1981); nezařaditelnost do dobových proudů 
byla jednou z jeho výrazných charakteristik. Ne-
jenom proto je v Galerii po něm pojmenované 
přirozeným měřítkem práce všech pozvaných 
autorů; bezděčně vstupují do přímého dialogu 
s jeho stálou expozicí. 

A přece ji pro komornost, danou stísněným pro-

storem, příležitostně rozšiřuji i do přední části Gale-
rie - a takovým důvodem je tentokrát připomenutí 
jeho zdaleka nedožitých lednových pětaosmdesátin. 
Počítaje od krátkodobé výstavy, narychlo objedna-
né městským úřadem v březnu roku 1993 k návště-
vě prezidenta Václava Havla v Šumperku, bude to už 
podeváté, kdy ji v různých okruzích, ať někdy časo-
vě a jindy tematicky volených, znovu sám naplní.

Výstava tak mnohým připomene a mladším nebo 
novým návštěvníkům možná i poprvé představí 
kmenového autora Galerie v celistvější podobě. Jaká 
bude, rozhodne instalace; jistě ale ve výběru z po-
zůstalosti pokryje všechny zásadní vrstvy výtvarné 

Velká Pomona, 1971, lipové dřevo, výška 150 cm 
Ateliér J.J. s Velkou Studánkou, 1976, lipové dřevo, 
výška 140 cm
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DŮM KULTURY

Pátek 8. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples SOŠ PP
Tradiční studentský večírek se stužkováním budoucích maturantů.  Vstupné 150 Kč

Pondělí 11. ledna od 18 hodin ve velkém sále DK
Novoroční koncert se vzpomínkou na Pavla Nováka
Koncertní vystoupení Pavla Nováka ml. a skupiny Family. Syn legendárního zpěváka s totožným hlasovým 
fondem zazpívá populární hity Maličká, Nádherná a další. Na bohatou kariéru Pavla Nováka zavzpomínáme 
také prostřednictvím velkoplošné projekce obrazových záznamů. 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Pátek 15. ledna od 18.30 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples OA
Tradiční studentský večírek se stužkováním budoucích maturantů. Vstupné 150 Kč

Pátek 22. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
X-Left  To Die, Tainted, Skip Jack, Sphere
Koncertní večírek ve společnosti ostrých kytarových riff ů. Vedle jesenických Skip Jack (NU/metalcrosso-
ver) vystoupí za domácí scénu nadějní Sphere (metalcore/thrash) a již ostřílení a úspěšní Tainted (industrial 
core). Vrcholem čtyřkoncertu bude show známé formace X-Left  To Die (bluecore), která se proslavila i tím, 
že předskakovala kapele Marilyn Manson.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 130 Kč

Sobota 23. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples Pramet Tools
Společenský ples významného šumperského podniku. Účinkují: Abba Revival, Styl, Cimbálová muzika La-
lia, Klub tanečního sportu Šumperk.  Vstupné 150 Kč

Pátek 29. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Společenský večer Gymnázia
Ples studentů, učitelů a přátel šumperského Gymnázia. Vstupné 150 Kč

Neděle 31. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK
Mrchy
Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina Divíšková a Lenka Skopalová. Brutální krimikomedie o věrnosti, zba-
bělosti, přátelství, penězích a sexu, ale hlavně, co když to byla láska?! Rozuzlení je šokující! Intimní divadlo 
Bláhové Dáši se svou proslulou inscenací krimikomedie australského dramatika Almy de Groena. V hlav-

výpovědi, pevně ukotvené v trvale platných záko-
nitostech i obecně lidských hodnotách obou pólů 
života. Mimo jiné tak položí i otázku, nakolik jim 
ještě rozumíme ve světě narušených kořenů a vazeb, 
podstatně neměnných odnepaměti - protože ryzí 
umění, které navzdory všem vnějším proměnám 
je od počátku jejich pokorným spoluutvářením, na 
rozdíl od nás nestárne. Nic neztrácí, ale nadčasově 
na ně upomíná - a slábnoucí vazby oživuje.

Výstava, zahájená ve středu 6. ledna v 18 ho-
din, potrvá do neděle 31.1. 2010. Vernisáž vý-
stavy prací Jiřího Jílka doprovodí fotograf Josef 
Pavlíček svou ozvučenou diaprojekcí s názvem 
„Sochařovy studánky“. Příznivce netřeba pobí-
zet; jistě každé nové setkání s širším souborem 
Jílkových prací uvítají. Ale i všichni ostatní jsou 
do Galerie stejně srdečně zváni. Přijďte.  
 Miroslav Koval
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Divíšková (fi lmy Experti, Nestyda... seriál Vyprávěj), Lenka Skopalová (seriály Zdivočelá země, Rodiná pou-
ta, Soukromé pasti) a Dáša Bláhová (fi lmy Hra o jablko, Chyťte doktora).  Vstupné 180, 200 a 220 Kč

► POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 10. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK
Výlet
Pavel Novák ml., Přerov. Hudební výlet všemi pořady je výběr nejoblíbenějších písniček a vyprávění Pavla 
Nováka. Děti uslyší všechny nejznámější písničky „dědy Pavla“, aktivně se do pořadu zapojí zpěvem i tancem 
a zkrátka nepřijdou ani „dospěláci“, pro které je připraveno překvapení... Pořad je vhodný pro děti od 3 let. 
 Vstupné 50 Kč

Neděle 31. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK
Perníková chaloupka
Martin Hruška Brno. Kdo by neznal pohádku o perníkové chaloupce? A kdo zná skvělého Martina Hrušku 
z Brna, už jistě ví, jaká legrace kolem klasického námětu na diváky čeká! Toto nedělní dopoledne čeká na 
všechny diváky opravdu dobrá zábava! Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

► D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

► VÝSTAVY
Gal erie Jiřího Jílka
Do 4. ledna
Jaroslav Pulicar: „Cestou“ (černobílá fotografi e) 
Výstava černobílých fotografi í. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR. 
 Vstup volný
Od 6. do 31. ledna
Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy (k nedožitým pětaosmdesátinám)
Výstava díla akademického malíře Jiřího Jílka k jeho nedožitým pětaosmdesátinám. Vernisáž k výstavě pro-
běhne ve středu 6. ledna od 18 hodin. Vernisáž výstavy prací Jiřího Jílka doprovodí fotograf Josef Pavlíček 
svou ozvučenou diaprojekcí s názvem „Sochařovy studánky“.
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové 
ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.  Vstup volný

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. 
předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.
cz, www.bluesalive.cz

► PŘIPRAVUJEME
6. února SOBOTA (NEJEN) PRO SENIORKY
10. února ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM
13. února GOODFELLAS
13. února PLES DK A CK ANCORA
20. února JIŘÍ SCHMITZER

24. února ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM
26. února  LÉTAJÍCÍ RABÍN, AVONOTAJ
3. března JIŘÍ ZMOŽEK
12. března  ECHO BLUES ALIVE
19. března  PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
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Datum Titul Skupina Čas Cena
So 9.1. Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
St 13.1. Tři v tom A, X, VK 19.30 130 Kč
So 16.1. Balada pro banditu VK, X 19.30 130 Kč
St 20.1. Balet Praha Junior Taneční centrum Praha VK 19.30 100 Kč
Čt 21.1. Tři v tom S, X VK 17.00 130 Kč
So 23.1. Tři v tom B, X, VK 19.30 130 Kč
St 27.1. Tři v tom G 17.00 130 Kč
Čt 28.1. Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek  VK   17.00   50 Kč
So 30.1. César a Drana Klub. představení „Za oponou“  VK  19.30   50 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Výstava v divadle: 
Milan Sláma - Abstraktní refl exe - výstava potrvá do 10. února.

DIVADLO

Divadlo připravilo na letošní sezonu ztřeštěnou komedii Tři v tom, která vyniká vtipem, zápletkami, ori-
ginálními gagy a množstvím fantazie. V roli otce Ubalda se představí Petr Král, dcery  Ardélii a Lucindu 
hrají Lenka Košťáková a Vendula Fialová, služku Colombinu pak ztvárnila Bohdana Pavlíková.  
 Foto: Ivan Šimáček
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RDIVADELNÍ STUDIO 
NASTUDOVALO ČERNOU KOMEDII STRANGE LOVE

Amatérské divadelní studio D123, fungující pod křídly Divadla Šumperk, uvede po svém loň-
ském úspěchu s Historkami z fastfoodu, černou komedii o posledním fanouškovi skupiny De-

peche Mode v Čechách, nazvanou Strange love. Název hry je zároveň jedním z největších hitů této 
kultovní kapely, jejímž fanouškem být znamená rovněž zvolit i podobný životní styl.

Komedie se odehrává v lesním hotelu 
Družba, kde společnost New Style Company 
pořádá soutěž o největšího fanouška skupiny 
s názvem I Love Depeche Mode. Cenou za ví-
tězství je setkání s frontmanem kapely, Davem 
Gahanem, na jeho ranči v Texasu. Do hotelu 
se však sjede pouze hrstka účastníků, z nichž 
někteří mají k sobě velmi blízké vztahy…

Soubor D123 nastudoval hru pod režijním 

vedením Bohdany Pavlíkové, která se podílela 
i na tvorbě kostýmů a úpravě hudby. Světel se 
ujal Petr Komínek, zvuku Petr Šimáček, píseň 
Jitky pak složil Zdeněk Dočekal.

Premiéru klubovky uvede D123 v sobotu 
9.  ledna v 19.30 hodin na Hrádku a diváci v ní 
uvidí Petru Bízovou, Svatavu Niečovou, Zuzanu 
Stejskalovou, Hanu Vonzino, Kamila Navrátila, 
Alexandra Stankuše a Tomáše Wursta. -vz-

JAROSLAVA VYSLOUŽILOVÁ 
ZAZÁŘÍ V KLUBOVCE CÉSAR A DRANA

V sobotu 30. ledna v 19.30 hodin se na je-
višti velkého sálu odehraje premiéra klubové-
ho představení francouzské autorky Isabelly 
Doré César a Drana. Představení, v jehož 
hlavní roli zazáří Jaroslava Vysloužilová, po-
jednává o těžkém životním údělu staré ženy 
- cikánky. Partnery jsou jí Hana Vonzino a Jiří 
Bartoň.

Na jedné z mnoha poutí světem jí umírá 
kůň a ona se jej snaží  hovorem udržet při 

životě. Zároveň však tímto způsobem udržu-
je naživu i sebe. Vypráví koni o svém mládí, 
o dětech, o svých zážitcích. Vzpomíná na 
dobré i zlé. Její vyprávění nezná hranice mezi 
realitou a fikcí, a přece o ní dotváří obraz. Bez 
toho všeho by nebyla sama sebou.

Děj se odehrává v tradičním prostoru jeviš-
tě, kde diváci  netradičně sedí zároveň s účin-
kujícími herci. Toto uspořádání je zárukou 
silného emotivního zážitku z představení. -vz-

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE DIVADLA: 
ROZHOVOR S VOJTĚCHEM LIPINOU

► Co předcházelo tvému šumperskému angaž-
má?

Ještě v roce 2008 jsem studoval konzervatoř, 
kde jsme dávali dohromady ročníkové předsta-
vení. V druhém ročníku jsem začal hostovat 
v Moravskoslezském divadle. První představe-
ní byla Šakalí léta, později přišla Žebrácká ope-
ra a nakonec Sladký život. Pátý ročník pak při-
nesl Procitnutí jara v komorní scéně Aréna. To 
všechno byly výborné zkušenosti. Člověk měl 
možnost pozorovat herce a učit se od nich. 

To ve škole nešlo. Kdyby toho nebylo, nejspíš 
bych dnes ani já, nebyl tady... Na konzervatoři 
byly hodiny jevištní mluvy, jevištního pohybu, 
přednesu, akrobacie, herectví....Tam nás učili zá-
klady. Práci s hlasem, pohybem, textem… Přes 
monology, dialogy až po maturitní představení.         

Hodně jsem se toho taky naučil od kama-
rádů, co už nějakou dobu v divadlech hrají. 
Samozřejmě jsem se lecos dozvěděl i v hospo-
dách. Ono studium herectví nemá moc cenu, 
pokud člověk nemá zápal pro věc.    
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Upozornění - Divadelní ples
Vstupenky na divadelní ples budou v prodeji od 4. ledna 2010 v pokladně divadla nebo 

na obchodním oddělení divadla. Upozorňujeme všechny, kteří mají vstupenky rezervované, 
aby si je vyzvedli co nejdříve.

► V Šumperku jsi zkoušel i na konci minulé sezo-
ny. Co už jsi o městě zjistil?

Zjistil jsem, že Šumperk je krásné město s dob-
rým divadlem. A že v šumperském divadle je 
dobrý herecký soubor, se kterým, doufám, budu 
mít možnost odehrát řadu dobrých představení.

► Je něco, co tě baví i mimo divadlo?
Je toho celkem dost. Já se zajímám o spoustu 

věcí. Ale nic moc výjimečného. Chodím rád na 
hory, fotím, hraju minigolf (rád bych zkusil ten 
velký), baví mně plavání, pozorování různých 
věcí. Mám rád svou rodinu, našeho psa Pedra, 
moře, fi lmy, hokej, Baník, F1 (jen někdy), Tour 
de France, klub Klid, restauraci U Křižánka, ces-
tování, četbu, dobré jídlo a pití, lyžování, Ostra-
vu, rock´n´roll, rap, punk, blues, drum and bass, 
kytky, kamarády, galerie, koncerty a mnoho dal-
šího…..a hlavně divadlo.To všechno, co dělám, 
směřuje nakonec vždycky k němu.

► Na co se v sezoně těšíš?
Je to pro mě první sezona v divadle a těším se 

na to, co přinese. Doufám, že si dobře zahraju 
a že představení budou mít úspěch. Co se tedy 
divadla týče. 

► Máš nějaký vzkaz divákům?
Doufám, že vás nezklamem! A že naše divadlo 

budete s chutí navštěvovat a rozšiřovat jeho slávu 
po vlastech českých i dál… Díky. Těším se na vás.
 Děkuji za rozhovor,

 Veronika Zetochová

Církevní rok v hudbě - Vánoce 
středa 6. ledna 2010 v 19 hod. 

ve zkušebně Scholy od sv. Jana Křtitele ve Farním středisku, Kostelní nám. 4
V polovině prosince roku 2009 jsme začali nový cyklus poslechových pořadů nahrávek věnova-
ných určitému období církevního roku. V prvním večeru jsme se snažili odhalit kouzlo adventních 
písní převážně doby barokní. Druhý večer - lednový - chceme věnovat Vánocům a asi jednomu 
z největších hudebních děl - Vánočnímu oratoriu Johanna Sebastiana Bacha,  Vít Rozehnal

Vojtěch Lipina.  Foto: archiv
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Výstavní síň
► Stromy jako domy
Výstava představuje naše stromy nejen jako rost-
linné jedince či druhy, ale především jako domov 
pro četné druhy dalších živých organismů. Mno-
hé druhy hmyzu, ptáků nebo savců vázaných na 
stromy jsou na výstavě prezentovány prostoro-
vými exponáty, menší organismy si pak můžete 
prohlédnout pod lupou či mikroskopem. U ně-
kterých živočichů si můžete poslechnout také 
jejich hlasy. 
Výstava je připravena ve spolupráci s Dětským 
muzeem Brno a Vilou Doris Šumperk a v rámci 
výstavy jsou připraveny komentované prohlídky 
a dílny. Výstava trvá do 18. ledna 2010.

Rytířský sál a předsálí
► Čas vánoční
Výstava přibližující zvyky a tradice nejoblíbe-

nějšího svátku v roce. Výstava trvá do 31. ledna 
2010.

Hollarova galerie

► Jaký byl listopad 1989
Výstava, díky zachovaným dokumentům šumper-
ského Občanského fóra, dnes uloženým ve Stát-
ním okresním archivu v Šumperku, a materiálům 
z dramatických dnů roku 1989 v muzejních sbír-
kách představuje listopad 1989 v našem regionu. 
Výstava trvá do 15. ledna 2010.

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem - zcela automa-
tickým audioprůvodcem GuidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Řadu zajímavých přednášek připravují v rámci výstavy O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních 
sbírkách šumperští muzejníci. Zatímco v říjnu uspořádali tzv. Srdíčkový den a v listopadu zaměřili 
svoji pozornost na pás cudnosti, v lednu nabídnou komentované prohlídky vztahující se ke svátku sv. 
Valentýna.  Foto: -zk-
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a nádvoří Pavlínina dvora
► O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních 
sbírkách
Volné pokračování úspěšného cyklu Ars longa, vita 
brevis představuje nejen sexuální výjevy a symboly, 
ale také milostné náměty ve výtvarném umění a vše, 
co s erotikou, láskou a touhou souvisí. V rámci vý-
stavy jsou na objednávku připraveny komentované 
prohlídky. Výstava trvá do 31. ledna 2010.
► Erotika v muzejních sbírkách a svátek sv. Va-
lentýna
Akce bude probíhat ve čtvrtek 14. ledna po celý den. 
Komentované prohlídky budou v 10, 13, 14, 15 a 16 
hodin. Jako bonus budou přichystány valentýnské 
pohoštění a valentýnská přáníčka.
► Akce v klášterním kostele: 26. ledna v 18 hod. 
- koncert smyčcového oddělení ZUŠ v Šumperku.
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.
muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá           
9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 
hod. V měsících prosinci a lednu je klášterní kostel 
pro veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, 
slavnostních příležitostech a ve svátek, objednávky pro 
skupiny nad 10 osob na tel.č. 603 174 499. Otevírací 
doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 
hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh
► Půjdem spolu do Betléma
Výstava představuje betlémy ze sbírek Městského 
muzea z České Třebové a šumperského muzea. Vý-
stava trvá do 30. ledna 2010.
► Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-
kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-
um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

Mohelnice
► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěží 
muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou roku 
2005! 
► Krása, která hřeje - Gotické a renesanční kachle 

Moravy a Slezska
Putovní výstava keramických kachlů, zapůjčených 
u několika desítek moravských muzeí je významným 
výstavním počinem. Pro děti z mateřských školek, 
pro žáky ZŠ a studenty středních škol jsou po celou 
dobu výstavy připraveny komentované prohlídky 
a pracovní dílny. Obojí můžete objednat u Zbyňka 
Žouželky, tel.č. 583 430 693 nebo u Ivy Tylové, tel.č. 
583 363 090, mohelnice@muzeum-sumperk.cz, iva.
tylova@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 31. 
ledna 2010.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.
cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

Loštice
► Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-
slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
► O perníku
Výstava prezentuje historii perníkářského řemesla 
na Moravě. Výstava trvá do 16. ledna 2010.
► Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokla-
dů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-
para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně tra-
gického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muze-
um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

Otevírací doba o svátcích
Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. prosince 

jsou všechna zařízení muzea uzavřena, od 
soboty 26. prosince jsou Muzeum Šumperk 

a Galerie Šumperska (vstup přes výstavní 
síň) a muzea Mohelnice, Zábřeh, Památník 

A. Kašpara otevřeny 
v běžných otevíracích dobách. 

Všechna zařízení jsou dále uzavřena 
ve čtvrtek 31. prosince a v pátek 1. ledna.

Pracovníci muzeí Vám přejí krásné 
Vánoce a úspěšný rok 2010, ve kterém Vás 

čekají bohaté, a jak doufáme zajímavé 
muzejní programy.



17

V
Ý

S
T

A
V

YV RÁMCI VÝSTAVY O EROTICE 
PŘIPOMENOU MUZEJNÍCI SVÁTEK SV. VALENTÝNA

Den sv. Valentýna (14. února) je téměř kultov-
ním svátkem zamilovaných. Bohužel, výstava Ero-
tika v muzejních sbírkách končí již 31. ledna 2010, 
a proto si oslavu tohoto svátku posuneme o měsíc 
dřív, na čtvrtek 14. ledna. Lednový Valentýn bude 
takovou generálkou na ten pravý, únorový. Ná-
vštěvníci si v tento den budou moci poslechnout 
komentované prohlídky výstavy obohacené o po-

vídání o svatém Valentýnovi - o tom, proč a jak 
tento svátek vznikl. Jako bonus bude přichystáno 
malé valentýnské pohoštění a samozřejmě i valen-
týnská přáníčka. Akce bude probíhat po celý den, 
komentované prohlídky budou v 10.00, ve 13.00, 
14.00, 15.00 a 16.00. Přijďte se rozloučit s výsta-
vou, s erotickými příběhy i s krásnými exponáty.  
 Marie Gronychová, ředitelka VM

VÁNOCE PŘIBLIŽUJÍ VÝSTAVA I PŘEDNÁŠKY

Tradice oslav jednoho z největších svátků v roce 
přibližuje v Šumperku výstava nazvaná Čas vánoční. 
K vidění je až do konce ledna v Rytířském sále muzea. 
Kromě vánočního stromku, štědrovečerního stolu 
a betlémů také prakticky ukazuje mnohé zvyky spjaté 
s tímto ročním obdobím. Návštěvníci si zde mohou 
například podle rad předků předpovědět, co je čeká 
v příštím roce, především děti si pak mohou vyzkou-
šet nejen masky a kostýmy, ale i výrobu vánoční oz-
doby či zdobení perníku.

A děti hostilo v předvánočním čase muzeum téměř 
každodenně. Připravilo pro ně totiž v rámci vyučová-
ní tvořivé dílny, během nichž si mohly vyrobit řadu 
předmětů souvisejících s Vánocemi. -zk-

Během tvořivé dílny v rámci výstavy Čas vánoční vyráběli „druháci“ ze Základní školy v Hanácké ulici 
pod odborným dohledem etnografk y Márii Kudelové dárkové tašky a jmenovky.  Foto: -zk-

Během tvořivých dílen obdivovaly děti i krásný 
betlém z 19. století.  Foto: -zk-
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovní doba v závěru roku 2009

Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever, 
tel. 583 215 530Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

St 23.12. 8-11   12-18 12-17 10-12  13-18

Čt 24. - Ne 27.12. zavřeno

Po 28.12., 
Út 29.12., St 30.12.

8-11   12-18 12-17 10-12   13-18

Čt 31.12. - Ne 3.1. zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.knihovnaspk.cz. 

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na výstavu
Město čte knihu na fotografi ích a grafi ce Honzy Valchaře

Výstava trvá do pátku 4. ledna 2010.

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Čtvrté setkání v rámci čtvrtého ročníku Klu-
bu podvečerního čtení Leporelo chystá na le-
den Městská knihovna Šumperk. Setkání dětí, 
rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou, 
nazvané tentokrát Rýmování bez kapesníku aneb 

nebojme se poezie..., proběhne ve čtvrtek 7. led-
na v 17 hodin v prostorách knihovny Sever v Te-
menické ulici 5. Účinkovat budou žáci šesté třídy 
Základní školy ve Sluneční ulici. Více informací 
na www.knihovnaspk.cz/sever/.  -red-

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na výstavu
Karel Kocůrek - Fotografi e z výpravy

Spojené státy americké
Indiáni prérií a národní parky

Výstava bude zahájena v pondělí 7. ledna a potrvá do 3. března.
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EKAREL KOCŮREK PŘIBLÍŽÍ SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, 
INDIÁNY PRÉRIÍ A NÁRODNÍ PARKY

Své zážitky z cest po Spojených státech americ-
kých a národních parcích bude ve středu 20. ledna 
v Městské knihovně vyprávět a fotografi e promí-
tat Karel Kocůrek, který se v červnu 2009 účastnil 
čtyřčlenné výpravy do USA. Jejim cílem byly indi-
ánské rezervace severních prérií a národní parky. 

Navštívili indiánskou rezervaci Severních Ša-
jenů a Vran v Montaně, kde měli možnost zhléd-
nout tradiční mezikmenové shromáždění Pow 
Wow v Lame Deer. Dalším zastavením byly in-
diánské rezervace Šošonů, Arapahů ve Wyomin-
gu a Černonožců v Montaně. V Severní Dakotě 
navštívili pradávná osídlení Mandanů a Hidatsů, 
v Jižní Dakotě Black Hills. Zhlédli expozice čtyři-
advaceti muzeí. Putovali národními parky Grand 
Teton, Yellowstone, Badlands, Glacier N.P. No-
covali pod širým nebem, koupali se v horských 
řekách. Přednáška, která začíná v 18.30 hodin, je 
doplněna hrou na originální hudební nástroje. 
Vstupné je 40 Kč. -zd-

Své zážitky z cest po USA a národních parcích bude 
v knihovně vyprávět Karel Kocůrek. Foto: archiv

DDM U RADNICE

Středa 6. ledna od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v kasárnách
Stolní tenis pro děti
Od 8 let.  Vstup volný

Čtvrtek 7. ledna od 15 do 17 hodin v dílně
Stavíme modelovou železnici  Vstup volný

Sobota 9. ledna od 9 do 14 hodin v keramické dílně
Keramika pro každého  Vstupné 50 Kč

Sobota 9. ledna od 9 do 14 hodin v ateliéru
Šperkování
Výroba originálních korálků z fi mo hmoty. 
 Vstupné 50 Kč

Pondělí 11. ledna od 16 do 17 hodin v počítačové 
učebně
PC - internet pro děti od 8 let  Vstup volný

Úterý 12. ledna od 18 do 19 hodin v tělocvičně 

SOUŽ
Florbal pro muže
Tradiční hodinovka.  Vstup volný

Pátek 15. ledna od 15 do 17 hodin v dílně
Modelářství od A do Z
Rady a nápady pro malé kutily.  Vstup volný

Sobota 16. ledna od 9 do 13 hodin v ateliéru 
(3.  patro)
Kurz kresby - fi gura
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nutná 
rezervace míst do 12.1. Informace: R. Večeřová, 
tel.č. 583 215 395, 777 216 332, romana.vecero-
va@seznam.cz.  Cena 300 Kč

Sobota 16. ledna od 14 do 19 hodin v kuchyňce 
(2.  patro)
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal. Nutná rezer-
vace míst do 12.1. Informace: R. Večeřová, 
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va@seznam.cz.  Cena 150 Kč

Středa 20. ledna od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v kasárnách
Stolní tenis pro zájemce
Od 8 let.  Vstup volný

Sobota 23. ledna od 9 do 13 hodin v ateliéru 
(3.  patro)
Kurz kresby - portrét
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nutná 
rezervace míst do 19.1. Informace: R. Večeřová, 
tel.č. 583 215 395, 777 216 332, romana.vecero-

va@seznam.cz.  Cena 300 Kč

Pondělí 25. ledna od 16 do 17 hodin v počítačové 
učebně
PC - internet pro děti od 8 let  Vstup volný

Čtvrtek 28. ledna od 15 do 17 hodin v dílně
Burza nápadů, námětů a rad pro železniční 
modelářství Vstup volný

Přihlášky a informace: Dům dětí a mláde-
že U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 
583 214 076, 583 215 395, www.mddm.adam.cz. 

VILA DORIS

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.    Vstupné 50 Kč

Od 12. ledna každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K“
Geocaching klub
Otevřený klub pro zájemce o geocaching, prak-
tické seznámení s turistickou, navigační a trochu 
i internetovou hrou pro mládež, rodiče s dětmi 
a dospělé ze Šumperka a okolí (GPS přístroj není 
podmínkou). Informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 6100 31, vavrusa@doris.cz. 
 Vstupné 20 Kč/schůzka

Každou středu od 9 do 12 hodin a od 15 do 17 
hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každou středu od 17.45 do 19.45 hodin v AD na „K“
Keramický klub pro dospěláky
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Vstupné 90 Kč, studenti 65 Kč

Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.    Vstupné 40 Kč

Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.    Vstupné 40 Kč

Pátek 15. ledna od 14.30 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická 
tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 16. ledna od 9 hodin ve Vile Doris
Rapid šach
Prezence 8.30-9 hod., I. kategorie roč. nar. 2000 
a mladší, II. kat. roč. nar. 98 a 99, III. kat. roč. 
nar. 96-97, IV. kat. roč. nar. 94-95. Informace 
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.

Středa 20. ledna od 17 do 20 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky
Tvořivá dílna pro maminky i babičky, povídání, 
sdílení se. Informace a rezervace Eva Pšenčíková, 
tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@do-
ris.cz.  Cena 60 Kč
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ISPátek 22. ledna od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Lednový škapulíř
Lednové tvoření a pečení pro rodiče a děti. In-
formace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC

17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz

VILA DORIS NABÍZÍ CVIČENÍ TAI-ČI

Jedinečnou možnost začít nový rok s cviče-
ním TAI-ČI, které podporuje zlepšení zdra-
votního stavu, připravila Vila Doris. Cvičení, 
jež vede trenér II. třídy s praxí cvičení v ta-
oistickém klášteře v Číně Jaroslava Voráč, je 
vhodné pro každého. 

Příležitost vyzkoušet si toto cvičení zdar-
ma mají všichni zájemci ve čtvrtek 7., 14., 
21. a 28. ledna. Začíná se cvičit nová sestava 
osmi prvků JANG, která je velmi jednoduchá 

a vhodná i pro úplné začátečníky. Cvičí se 
v tělocvičně školy ve Vrchlického ulici vždy od 
17.45 do 19  hodin. Během ledna si může kaž-
dý vyzkoušet cvičení zdarma, a pokud zjistí, 
že mu vyhovuje, zaplatí kurzovné tisíc korun, 
studenti a senioři nad šedesát let pak pouze 
910 Kč. S sebou je třeba vzít volný cvičební 
oděv a obuv. Více informací o TAI-ČI nalez-
nete na www.wudang.cz. 

 V. Šula, Vila Doris
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MIKULÁŠOVY PATÁLIE  Hrajeme pro celou rodinu
Čtvrtek 24. prosince jen ve 14.00 hodin, pátek 25., sobota 26. a neděle 27. prosince jen v 15.00 
hodin, pondělí 28., úterý 29. a středa 30. prosince jen v 16.00 hodin
Francie, 2009, 91 minuta, rodinný film, české znění
Na plátna kin se poprvé dostává hraný film o malém Mikulášovi, titulní postavě populárních 
dětských knížek Mikulášovy patálie, s nimiž vyrostly i generace českých dětí. Film začíná zá-
pletkou kolem nového přírůstku do Mikulášovy rodiny, což v malém rebelovi vyvolává nemalé 
obavy… Velice milá a jemná komedie  pro celou rodinu, která nás zavádí do doby, kdy se lidé 
sice  hádali, ale nerozváděli. A dětský svět byl krásný…  Vstupné 70 Kč
Ve čtvrtek 24. prosince ve 14.00 hodin je vstupné pro všechny zdarma. Za finanční dar na 
štědrovečerní představení děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.

LOVE AND DANCE 
Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. prosince jen v 17.45 hodin
Polsko, hudební, taneční, 2009, 123 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
U zrodu celého příběhu stojí tanec, jenž nenávratně změní osudy všech hrdinů… Hudba, vášeň 
a exploze energie v hudebním tanečním filmu vynikajícího polského choreografa Jareka Sta-
niaka. Nadčasový film, který se odehrává v současné Varšavě, zobrazuje téma lásky, přátelství 
a odpouštění, a to ve světě, kde rytmus, pohled a pohyb znamenají víc než slova…  
 Vstupné 75 Kč

DISTRICT 9
Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. prosince jen ve 20.00 hodin
USA, akční sci-fi thriller, 2009, 112 minut, od 15 let, titulky
Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské civilizace s lidstvem. Žádné 
hrozby, krize ani války se nekonaly, neboť Oni na Zemi pouze ztroskotali. A tak byl milion 
neagresivních, ale ohavných hmyzích stvoření, zvaných kreveťáci, ubytován v jakémsi ghettu 
v jihoafrickém Okrsku 9. Po dvaceti letech ale začínají být lidstvu na obtíž, a tak jsou svěřeni 
do „péče“ soukromé organizace, která se tajně specializuje na výrobu mimozemských zbraní…  
Začínající režisér Neill Blomkamp prolomil hned několik omletých žánrových klišé a díky svěží 
fantazii a řemeslné zručnosti natočil pozoruhodné dílo, které se řadí mezi nejlepší snímky letoš-
ního roku.  Vstupné 75 Kč

MUŽI V ŘÍJI
Čtvrtek 31. prosince jen v 17.30 hodin
ČR, komedie, 2009, 114 minut, mládeži přístupný
Mistrovství Evropy ve vábení jelenů v podání našich předních herců Jaroslava Plesla, Jaromíra 
Hanzlíka, Jiřího Lábuse a Pavla Zedníčka. Dále hrají Igor Bareš, Marta Vančurová, Eva Vrbková 
a další.  Vstupné 60 Kč

PAMĚTNICE 
Pátek 1. ledna jen v 18.00 hodin
ČR, poetická komedie, 2009, 97 minut, mládeži přístupný
Poslední školní sraz začíná… Poetický příběh o nepochybně posledním školním srazu po 60 
letech a o životě dnešních seniorů. Hrají Libuše Švormová, Zita Kabátová, Antonie Hegerlíková, 
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Květa Fialová, Stanislav Zindulka, Josef Somr, Vladimír Brabec a další. Režie Vlado Štancel. 
 Vstupné 65 Kč
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH 
Pátek 1. ledna jen ve 20.00 hodin, sobota 2. a neděle 3. ledna jen v 18.00 hodin
USA, romantická komedie, 2009, 96 minut, mládeži přístupný, titulky
… aneb moje velké řecké léto. Hlavní hvězda komedie Moje tlustá řecká svatba Nia Vardalosová 
tentokrát v roli americké profesorky historie, která se živí jako turistická průvodkyně v Řecku. 
Okouzlující romance  o hledání opravdové lásky.  Vstupné 75 Kč

ZOUFALCI 
Sobota 2., neděle 3., pondělí 4., úterý 5. a středa 6. ledna jen ve 20.00 hodin
ČR, komedie, 2009, 97 minut, od 12 let
Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Pozoruhodné herecké výkony v čele se Simonou Babčá-
kovou v realistické komedii o šestici bilancujících třicátníků, kteří už vědí, co v životě nechtějí, 
ale ještě nepřišli na to, co by od života chtěli… Scénář a režie Jitka Rudolfová.  Vstupné 75 Kč

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
Pondělí 4., úterý 5. a středa 6. ledna jen v 17.45 hodin
USA, komedie, 2009, 101 minuta, od 12 let, širokoúhlý, titulky

Hlavní hvězda komedie Moje tlustá řecká svatba Nia Vardalosová ztvárnila v komedii Můj život v rui-
nách americkou profesorku historie, která se živí jako turistická průvodkyně v Řecku. Kino Oko připra-
vilo tento americký snímek hned na začátek roku.
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který dostane poslední šanci najít a tentokrát si i udržet svoji skutečnou lásku…  Vstupné 75 Kč

HERKULES 3D Hrajeme pro děti
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. ledna jen v 16.30 hodin
USA, 2009, 92 minuty, rodinný film v českém znění
Malý Herkules, který je polobohem, uteče z Olympu do současné Kalifornie, aby poznal život 
obyčejných dětí. Na Zemi však mezitím dorazí i Marduk, věčný soupeř Herkulova otce, který se 
snaží Herkulovi zabránit v návratu domů… Dobrodružná komedie pro celou rodinu. Projekce 
3D s papírovými brýlemi.  Vstupné 70 Kč

KAWASAKIHO RŮŽE
Čtvrtek 7. ledna jen v 18.15 hodin, pátek 8., sobota 9., neděle 10., pondělí 11., úterý 12. a středa 
13. ledna jen ve 20.00 hodin
ČR, drama, 100 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší… Martin Huba v roli velmi úspěšné-
ho a uznávaného psychiatra, který má za své celoživotní dílo získat významné státní ocenění. 
A právě tento akt se stane katalyzátorem událostí, které prostřednictvím svazků StB vyplaví na 
povrch hříchy z jeho minulosti, jež mu mohou  zlomit vaz… Dále hrají Daniela Kolářová, Lenka 
Vlasáková, Martin Kratochvíl, Ladislav Chudík a další.  Vstupné 80 Kč

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 7. ledna jen ve 20.00 hodin
Švédsko, 2008, 114 minut, od 12 let, titulky
Netradiční upírský horor oceněný na řadě festivalů. Hrůzostrašná pohádka nasáklá krví i lás-
kou nabízí silný příběh s nadpřirozenými prvky, sugestivní podívanou s poetickou výtvarnou 
stránkou a skvělými hereckými výkony. Dvanáctiletý outsider Oscar se sblíží s tajemnou dívkou, 
jejich přátelství je však po čase vystaveno osudové zkoušce… Režie Tomas Alfredson. 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

OKO VE ZDI 
Pátek 8., sobota 9. a neděle 10. ledna jen v 18.15 hodin
ČR, horor, 2009, 80 minut, od 12 let
Může minulost zabíjet? Thriller natočený  podle předlohy spisovatelky Ivy Hercíkové s mezi-
národním hereckým obsazením. Milenecká dvojice tráví své první rande na odlehlém místě 
v opuštěném domku. Brzy si ale uvědomí, že je škvírou ve zdi pozoruje čísi oko… Hrají Karel 
Roden, Jürgen Prochnow, Catherine Flemmingová a Soňa Valentová. Režie Miloš J. Kohout. 
 Vstupné 75 Kč
SAMEC
Pondělí 11., úterý 12. a středa 13. ledna jen v 18.00 hodin
USA, romantická komedie 2009, 97 minut, od 12 let, titulky
Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít… Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, kte-
rý si vybírá hlavně dobře situované a zkušené ženy. Jednoho dne však potká servírku Heather… 
V hlavních rolích okouzlující dvojice Anne Hecheová a Ashton Kutcher.  Vstupné 75 Kč

SHERLOCK HOLMES
Čtvrtek 14. ledna jen v 17.30 hodin, pátek 15., sobota 16., neděle 17., pondělí 18. a úterý 19. ledna 
v 17.30 a ve 20.15 
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USA, krimi, akční, thriller, 2009, 139  minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Legendární detektiv se opět vrací na plátna kin,  aby se svým věrným kolegou dr. Watsonem 
zachránili Anglii před další hrozbou, kterou je tentokráte lord Blackwood… Nové dynamic-
ké zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla dokazuje, že Holmesovy bojové 
schopnosti jsou stejně smrtící jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí při odhalo-
vání smrtelného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi… V hlavní roli Robert Downey Jr., 
v roli dr. Watsona září Jud Law, Rachel McAdamsová  hraje ženu, která udržuje s Holmesem 
bouřlivý vztah, roli Holmesova tajemného protivníka ztvárnil Mark Strong a v roli dívky, po níž 
touží Watson,  uvidíme Kelly Reillyovou. Režie Guy Ritchie.  Vstupné 85 Kč

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 14. ledna jen ve 20.15 hodin
Izrael, Německo, Francie, 2009, 90 minut, mládeži přístupný, titulky
Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Komedie, která na letošním kar-
lovarském festivalu získala cenu diváků, je určena všem, kteří bojují s nadváhou a mají chuť to 
změnit.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

PLANETA 51 Hrajeme pro děti
Pátek 15., sobota 16., neděle 17., pondělí 18. a úterý 19. ledna jen v 15.45 hodin
Velká Británie, 2009, 91 minuta, české znění
Animovaná dobrodružná komedie odehrávající se na neznámé planetce obydlené podivnými 
zelenými postavičkami, které žijí v neustálém strachu z vetřelců z vesmíru. Jednoho dne se jejich 
obavy naplní a do jejich života vstupuje kapitán vesmírné lodi Chuck. Podaří se mu vrátit zpět 
na Zemi?  Vstupné 70 Kč

FISH TANK  Projekt 100 - Filmový klub
Středa 20. ledna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2009, 123 minuty, od 15 let, titulky
Syrová kronika života mladé dívky žijící na předměstí britského Essexu, která naráží svými 
fantaziemi na krutost a pragmatismus okolí. Snímek režisérky Andrey Arnold (Red Road) je 
založen na přirozeném a přesto výjimečném výkonu mladičké herečky Katie Jarvis a výrazném 
talentu Michaela Fassbendera (Hlad, Hanebný pancharti). Nejlepší britský film roku 2009, který 
mj. vloni získal Hlavní cenu poroty v Cannes.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

ZOMBIELAND
Ćtvrtek 21., pátek 22., sobota 23. a neděle 24. ledna jen v 18.15 hodin
USA, hororová komedie, 2009, 80 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Woody Harrelson jako drsňácký zabiják zombie ve skvělé komedii Rubena Fleischera. To neroz-
chodíš…  Vstupné 75 Kč

ZAKLETÝ V ČASE 
Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23. a neděle 24. ledna jen ve 20.00 hodin   
USA, milostná romance, 2009, 108 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
O lásce, která přesahuje hranice času… Rachel McAdamsová a Eric Bana v hlavních rolích vel-
kého milostného příběhu, jehož  hlavní mužský hrdina disponuje genetickou anomálií, která 
mu umožňuje cestovat časem. Jenže se tak děje nezávisle na jeho vůli, a tak nikdy neví, kdy a na 
jak dlouho zmizí. To je samozřejmě největší problém v jeho vztahu s Clare, která navzdory času 
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o svou životní lásku nepřestává usilovat. Velká porce romantiky plná citu a nádherných milost-
ných scén ve sladkém příběhu natočeném podle stejnojmenného  knižního bestselleru. 
 Vstupné 75 Kč

PRINCEZNA A ŽABÁK Hrajeme pro děti
Pátek 22., sobota 23., neděle 24., pondělí 25., úterý 26. ledna jen v 16.30 hodin
USA, 2009, 91 minuta, rodinný film v českém znění
Láska si nakonec vždycky cestu najde - ať už mezi princem a princeznou nebo mezi žabákem 
a žábou… Animovaná pohádka ze studia Walta Disneye plná překvapení, krásné hudby, citu,  
napětí a rozverného humoru.  Vstupné 75 Kč
V sobotu 23. a v neděli 24.1. v 16.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro ro-
diče s dětmi do 15 let je 50 Kč na osobu. Za finanční dar na tato představení děkujeme firmě 
SHM, s.r.o., Šumperk.

DOKONALÝ ÚNIK
Pondělí 25.a  úterý 26. ledna jen v 18.15  hodin, středa 27. ledna jen v 17.30 hodin
USA, akční thriller, 2009, 97 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Každý občas potřebuje zmizet. Hra může začít… Mila Jovovichová a Steve Zahn v rolích mi-
lenců, kteří tráví své líbánky na nejkrásnějších a nejodlehlejších plážích na Havaji. Brzy se však 
jejich idyla mění v noční můru a holý boj o přežití… Napínavý, inteligentní a velmi nepředvída-
telný kriminální thriller, který nabízí především rafinovanou hru s divákem.  Vstupné 75 Kč

Velkou porci romantiky plnou citu a nádherných milostných scén nabízí příběh natočený podle knižního 
bestselleru Zakletý v čase. Kino Oko uváfí tuto milostnou romanci v druhé polovině ledna.
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Pondělí 25. a úterý 26. ledna jen ve 20.00 hodin
ČR, roadmovie, drama 2009, 89 minut, od 12 let   
Roadmovie ve třech… Příběh Michala a Veroniky, kteří potřebují svůj vztah po pěti letech ně-
čím oživit, a tak se vydají na neplánovanou dovolenou do Skandinávie… V hlavních rolích 
Kristýna Nováková, Jakub Wagner a David Máj. Režie Jaroslav Fuit.  Vstupné 70 Kč

BÍLÁ STUHA  Projekt 100 - Filmový klub
Středa 27. ledna jen v 19.30 hodin
Rakousko, Německo, Francie, 2009, 144 minuty, od 12 let, titulky
Vítězný snímek loňského festivalu v Cannes, který patří k vrcholům tvorby režiséra Michaela 
Hanekeho. Zobrazuje kroniku života v jedné zapadlé německé vesnici v předvečer první světové 
války, která je postavena na precizním zachycení podivné atmosféry vzrůstajícího násilí, mezi-
generačního konfliktu, třídních konfliktů, kolizi starého řádu a nastupující modernity.
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE 
Čtvrtek 28. ledna jen v 18.00 hodin, pátek 29., sobota 30., neděle 31. ledna, pondělí 1., úterý 2. 
a středa 3. února jen ve 20.00 hodin
Francie, Kanada, USA, dobrodružná fantasy, 2009, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky

Animovaná pohádka Princezna a žabák ze studia Walta Disneye je plná překvapení, krásné hudby, citu,  
napětí a rozverného humoru. Šumperské kino oko ji hraje od 22. do 26. ledna.
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O Film Terryho Guilliama vypráví o záhadném dr. Parnassovi, který kdysi dávno vyhrál v sázce 

s ďáblem nesmrtelnost. O mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem podepsal novou 
smlouvu… Tento film je posledním snímkem Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel uprostřed 
natáčení. Jako poctu Ledgerovi se jeho roli rozhodli dokončit hned tři vynikající herci - Johnny 
Depp, Jude Law a Colin Farrell.  Vstupné 75 Kč

NA SEVER
Čtvrtek 28. ledna jen ve 20.00 hodin
Norsko, roadmovie, 2009, 78 minut, od 12 let, titulky
900 kilometrů dlouhá cesta na sněžném skútru za znovunalezením smyslu existence… Osvěžu-
jící, veskrze pozitivní a přitom absolutně nesentimentální příběh lyžaře Jomara, který vyráží na 
cestu za svým čtyřletým synem, o jehož existenci doposud neměl ani tušení…  
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

TRABLE V RÁJI
Pátek 29., sobota 30. a neděle 31. ledna jen v 17.45 hodin
USA, komedie, 2009, 113 minut, od 12 let, titulky
Pobyt  na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Čtyři manželské páry 
v krizi si řekly proč ne a vydají se na rajský ostrov, kde se chtějí pokusit své vztahy zachránit. 
Potíž je v tom, že je doprovází neortodoxní manželský poradce (Jean Reno), který všem účast-
níkům nastaví tvrdý výchovný režim… Hrají skvělí američtí komici v čele s Vincem Vaughnem. 
 Vstupné 75 Kč

Připravujeme na únor: Alvin a Chipmunkové 2, Fame, Nějak se to komplikuje, Percy Jackson, 
Pevné pouto, Arthur a Maltazarova pomsta, Dešťová víla
Filmový klub: Antikrist, Projekt 100

Změna programu vyhrazena.
Program kina také na www.kinosumperk.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!   
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý 
prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začát-
kem prvního představení. Vstupenky na všechna lednová představení jsou v prodeji od 1. ledna 
2010.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů 
i projekci reklamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapoziti-

vů i klipů. Větší obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení! 

Bližší informace na telefonu 583 212 000.

Průměrná měsíční návštěva kina je 6000 diváků.





Pomona s jablkem, 1965, olej, plátno 55,5 x 48,5 cm

J   I Ř   Í      J   Í   L   E   K
S O C H Y  –  K R E S B Y  –  O B R A Z Y

k nedož it ý m pě t aosmdesát i nám

6.  1 .  –  31.  1 .  2010
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA, SADY 1. MÁJE, ŠUMPERK
ZAHÁJENÍ VE STŘEDU 6. LEDNA V 18.00 HODIN
OTEVŘENO DENNĚ DO 18.00 HODIN NA ZAZVONĚNÍ 

V RECEPCI PENZIONU G
S PODPOROU GRANTU MINISTERSTVA KULTURY
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